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1. Argument didactic 
 

 Deşi Publisher 2007  este considerat, în primul rând, un program de realizare a unor publicații 

comerciale, de promovare a unor produse, un instrument necesar pentru marketing, 

utilizarea sa poate acoperi o diversitate de domenii, având o gamă largă de întrebuințări. 

 Am văzut că mostrele de publicații oferite de program sunt numeroase şi pot fi folosite atât 

de experți, cât  şi de începători, oferind posibilitatea de a nu începe un document de la zero 

 Printre multiplele avantaje pe care le oferă Publisher 2007 există şi acela de a crea pagini 

Web, deşi se consideră că un alt produs din familia Office, Front Page, este, probabil, cel mai 

puternic instrument Office pentru crearea şi administrarea paginilor Web. 

 De ce aş crea pagini Web cu Publisher ? În primul rând, pentru ca vă puteți asigura de faptul 

că siturile voastre au un aspect potrivit şi atrăgător. În al doilea rând, ca o noutate, apare 

oportunitatea realizării de pagini Web şi în domeniul educațional cu ajutorul acestui 

program, pentru o varietate de discipline de învățământ, în special in domeniul ştiințelor 

socio - umane. 

 Ca aplicație în acest sens am ales crearea unei pagini Web cu Publisher 2007 în domeniul 

istoriei. 

2. Reforma religioasă 
 

 Din multitudinea de evenimente care alcătuiesc istoria lumii, unele au avut un impact uriaş 

asupra civilizației umane. Între acestea se înscrie şi Reforma religioasă din sec. XVI ce apare şi 

se dezvoltă in Europa, având apoi influențe considerabile în întreaga lume. 

 Pornind de la considerațiile istoricului englez Keith Randell, se poate trage concluzia că 

Reforma religioasă din sec. XVI nu este un eveniment precum, de exemplu, o bătălie sau o 

acțiune parlamentară. În plus, subiectul Reformei a fost studiat de mai mulți istorici decât 

aproape oricare altul, fiind o temă extrem de controversată, chiar şi asupra amănuntelor 

referitoare la fapte reale existând polemici aprinse ( anual sunt editate cel puțin zece cărți 

noi despre acest subiect ) 

 Termenul de Reformă nu este contemporan cu derularea evenimentelor din sec. XVI, ci este 

un concept introdus de istoricii protestanți din Germania abia in sec. XVIII, care au pretins că 

a însemnat un proces prin care mase mari de creştini , incapabili să mai accepte abuzurile 

Bisericii Catolice, s-au rupt de aceasta pentru a-şi urma propria lor religie purificată. 



 În realitate, Reforma este un concept inventat de istorici şi folosit pentru a descrie 

succesiunea de evenimente în urma cărora părți masive din populația Germaniei, Elveției, 

Ţările Scandinave, Olanda şi Marea Britanie s-au detaşat de catolicism şi au devenit membri 

ai bisericilor protestante independente. 

 În cazul aplicației alese am urmărit o prezentare generală a evenimentului şi am insistat mai 

mult asupra biografiilor unora dintre personalitățile implicate în fenomen. 

3. Modul de realizare al aplicaţiei în  Publisher 2007 
 

 Înainte de a deschide programul,  oricare dintre utilizatorii care doresc  sa creeze o pagină 

Web despre o anumită temă, trebuie să aibă un plan bine conturat în ceea ce priveşte 

punctele ce urmează să fie atinse 

 Este necesar acest aspect pentru a putea opta asupra uneia dintre mostrele de situri Web pe 

care le propune Publisher 2007, care să se plieze pe planul conceput dinainte. 

 Se deschide programul accesând Microsoft Publisher din Windows, Start, Programs, 

Microsoft Office. 

 Se va deschide ecranul prezentat în figura de mai jos: 
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 Deschizând tipul de publicație Situri Web veți descoperi o varietate de mostre din care 

trebuie să o alegeți pe aceea pe care o considerați că se pliază la planul conceput anterior; 

aveți opțiuni grupate în: forme mai noi, design clasic, sit vid 

 În cazul temei “ Reforma religioasă “ am ales o mostră care să corespundă planului întocmit 

şi care cuprinde următoarele capitole: 

a. Reforma religioasă - cadrul reformei 

b. Definiţie şi geneză 

c. Cauze 

d. Religii reformate 

e. Războaie religioase 

f. Contrareforma 

g. Consecinţe 

 Am optat pentru mostra Oval plutitor, considerând că oferă aspectul dorit pentru pagina de 

pornire a publicației pe care vreau sa o creez 

 Dupa accesare veți descoperi o pagină pur comercială pe care conform planului vostru şi 

folosindu-vă de imaginația şi creativitatea voastră va trebui să o adaptați obiectivelor 

urmărite. 

 

Figura 2 

 Pe pagina de pornire aveți inserate o serie de opt tipuri de pagină care să fie incluse în 

publicația pe care vreți sa o creați 



 Vă sugerez să le selectați pe toate, dupa care. prin eliminare, sa le opriți doar pe cele care 

corespund cerințelor voastre. 

 În situația în care doriți ca un tip de pagină să se repete, ca să aveți mai multe exemplare din 

acel tip, accesati linkul adăugare funcţionalitate. 

 Odata încheiată această operațiune va trebui sa va definiți punctele ( capitolele ) în partea 

din stânga a paginii, înlocuind denumirea paginilor ( de la pagina de pornire până la linkuri 

utile ) cu titlurile capitolelor ce fac parte din planul lucrării voastre 
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 După stabilirea părtilor componente ale lucrării ( capitolelor ) puteți sa porniți la completarea 

cu texte sau la inserarea de imagini specifice subiectului abordat. 

 

4. Adăugarea textului 
  

 Unul dintre primele elemente pe care le veți adăuga indiferent de design este textul 

 Textul cel mai uşor de adăugat este cel pe care îl tastați direct din publicația voastră    ( de 

exemplu, poate fi conceput, definitivat într-un document Word, apoi copiat si lipit pe pagina 

Web pe care o creați ) 

 Dați click pe una dintre coloanele paginii la care lucrați, pentru a o selecta. Când lipiți sau 

când începeți să tastați direct, textul selectat automat va dispărea in mod automat. 

 În cazul în care doriți sa adăugați o informație mai amplă şi spațiul nu vă permite, adăugați 

casetă text din bara de instrumente din stânga paginii, de sub activități editor, astfel aveți 

libertatea de a modifica formatul paginii după cum doriți. 

 Puteți utiliza tasta F9 pentru a vă apropia sau a vă depărta de documentul Publisher. 

 Aveți posibilitatea de a selecta tipul de caracter al literelor din schemele de fonturi, precum şi 

culorile dorite din schemele de culori 

 De asemenea, din când în când, pentru a vă da seama cum arată pagina voastră ca o pagină 

Web accesați activităţi editor, publicarea într-un site Web ( de la rubrica distribuirea 

publicației ) şi examinare, având astfel imaginea de moment a creației voastre şi posibilitatea 

de a realiza rectificările necesare. 

 Textul inserat pe pagina de pornire a publicației pe care intenționez să o realizez arata astfel: 
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5. Adăugarea imaginilor în publicaţii 
 

 În general, imaginile vin din două „ sortimente „: imagini bitmap ( fotografiile ) şi imagini 

vectoriale ( desene, elemente grafice, artistice ) 

 În Publisher 2007, lucrul cu imaginile este mai simplu decât lucrul cu textul. 

 Imaginile se găsesc în cadre pentru imagini, de aceea puteți să  schimbați imaginea, să o 

redimensionați şi sa o mutați în interiorul cadrului său. 

 De exemplu, dacă alegeți o fotografie sau o imagine din Clip Art, Publisher va înlesneşte 

posibilitatea să le puneți în cadrul de imagine selectat. 

 Panoul de sarcini Clip Art furnizează mai multe tipuri de fişiere ( chiar video şi audio ) 

 De asemenea, Publisher 2007 vă permite folosirea imaginilor scanate sau dintr-o cameră 

digitală. 

 Puteți realiza chiar o biblioteca a voastră care să cuprindă imagini proprii ( fotografii, grafice 

etc. ) care, ulterior, pot fi inserate în pagina Web 

 Ca şi în cazul textului, puteți copia imagini din Windows Clipboard 

 Un exemplu de inserare a unor imagini în paginile publicației mele arată astfel: 
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6. Realizarea de hiperlinkuri 
 

 Capitolele realizate în cadrul publicației voastre s-ar putea să necesite un spațiu mai mare; 

astfel este necesară  o continuare într-un subcapitol sau mai multe, depinde de informația pe 

care vreți sa o prezentați 

 Pentru aceasta este obligatorie realizarea de hyperlinkuri care sa vizeze continuarea ideilor 

voastre într-o alta pagină 

 Publisher 2007 vă oferă facilitatea de a realiza o continuitate dintr-o pagină in alta, în funcție 

de planul conceput, încă din momentul în care îți creezi tipurile de pagini pe care vrei să 

lucrezi ( vezi fig. 2 ) 

 Daca optezi pentru descrierea unui termen, personalități sau a unei imagini, sau dacă doreşti 

să faci trimitere spre o altă sursă de informație, faci click dreapta pe segmentul pe care 

urmăreşti să îl descrii, după ce în prealabil l-ai selectat, accesezi hyperlink şi specifici locul sau 

adresa din documentul tău sau din alt document unde este înmagazinată completarea 

informației 

 De exemplu, în cazul publicației  “ Reforma religioasă „ am urmărit sa descriu personalitatea 

lui Jean Calvin, am selectat numele acestuia, am dat click dreapta pe numele din text si am 

accesat un hyperlink spre o pagină creată anterior tocmai pentru a oferi informația mai 

amplă despre acest reformator. 
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 Informația despre Jean Calvin va apărea intr-o pagină nou creată, cum este cea de mai jos: 
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7. Publicaţi-vă propria pagină Web pe Internet  
 

 Pentru a publica propriul site Web  trebuie să va abonați la un furnizor de găzduire Web. 

 Dacă nu dețineți o astfel de gazdă,  Publisher 2007 vă vine în ajutor oferindu-vă acces la linkul 

“ Găsiți un furnizor de găzduire Web “ de unde veți obține informațiile necesare 
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 Tot aici veți descoperi  şi alte căi de îndrumare in ceea ce priveşte imbunătățirea publicației 

voastre, dar şi adrese de acualizări gratuite. 


